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den danske kirkeuglebestand 
 
Sammendrag 
 
Center for Adaptiv Naturforvaltning (CAN) har modtaget en uformel forespørgsel om 
det er teknisk og organisatorisk muligt at genoprette den danske kirkeuglebestand, samt 
i givet fald, at skitsere en plan efter hvilket dette kan foregå.  
 
CAN vurderer at det ved hjælp af en adaptiv bestandsgenopretningsplan er muligt at 
genoprette og fastholde en dansk kirkeuglebestand, såfremt man (1) benytter de nød-
vendige virkemidler (herunder translokation i en kortere årrække), (2) investerer i ud-
viklingen af den nødvendige viden, samt (3) gennem frivillige tiltag motiverer og enga-
gerer grundejere og frivillige lokale til at etablere og pleje de biotoper som er nødvendige 
for kirkeuglens overlevelse.  
 
På de følgende sider skitseres en model for hvorledes et adaptiv bestandsgenopretnings-
projekt kan organiseres og gennemføres. Modellen tager udgangspunkt i en tidligere 
fremsat skitse for en adaptiv bestandsgenopretningsplan (Sunde et al. 2014), som adres-
serer hvorledes arbejdet kan forankres i de lokalmiljøer hvor kirkeuglen lever.  
 
Da det dels er usikkert om der er politisk ønske om at forsøge at redde den danske kir-
keuglebestand med de midler og ressourcer som kræves, og da CAN ønsker, at et projekt 
i givet fald skal besluttes og tildeles gennem en åben og transparent politisk og admini-
strativ proces i dialog med de politiske opdragsgivere, er beskrivelsen af de planlagte 
virkemidler og projektfaser holdt på et minimalt detaljeringsniveau, idet der henvises 
til den allerede én gang udarbejdede principplan (Sunde et al. 2014). 
 
Såfremt der er politisk opbakning og finansiering til projektets gennemførelse, kan en 
detaljeret handlingsplan med tilhørende budget udarbejdes i løbet af august 2018.  
 
Af hensyn til planens praktiske gennemførelse med start inden ynglesæsonen 2019, bør 
et evt. projekt igangsættes senest fra årsskiftet 2018/19. 
 
 

http://can.au.dk/
http://pure.au.dk/portal/files/86345305/Forslag_til_bestandsgenopretningsplan_for_den_danske_kirkeuglebestand_4nov2014_JM.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/86345305/Forslag_til_bestandsgenopretningsplan_for_den_danske_kirkeuglebestand_4nov2014_JM.pdf
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Baggrund og problemstilling:  
Efter fire årtiers tilbagegang er den danske kirkeuglebestand i 2018 reduceret til ca. 13 
kendte par, som hovedsageligt befinder sig i Nordjylland syd for Limfjorden. Af disse, 
befinder kun tre sig inden for en indbyrdes afstand, som gør det realistisk for deres af-
kom at finde en mage. Selv om der fortsat kan befinde sig par som ikke er registreret, 
må bestanden betragtes som værende brudt sammen, idet der ikke længere kan identi-
ficeres et levedygtigt bestandscentrum. Uanset hvor stor ynglesucces de tilbageværende 
par måtte have, er det sandsynligt at deres afkom ikke finder mager i tilstrækkeligt om-
fang til at bestanden kan vokse. Følgelig må de sidste par forventes at forsvinde inden 
for en kort årrække med mindre der gøres en målrettet indsats for at genetablere en 
kernebestand og få denne til at reproducere i et omfang som fører til at antallet af par 
vokser. 
 
De bagvedliggende årsager til kirkeuglens uddøen – trods tidligere bevaringstiltag – er 
velkendte (Sunde et al. 2015): Den primære årsag er ændringer i det landbrugslandskab 
som udgør kirkeuglens levested. Problemet kan specifikt knyttes til mangel på føde i 
fuglenes ynglesæson i maj-juli, hvilket leder til at æg forlades og unger dør af sult. Dette 
relaterer sig til at de byttedyr som kirkeuglen lever af i yngletiden (store insekter, regn-
orm, padder, mus, småfugle) er blevet sjældnere og vanskeligere tilgængelige, samt en 
for høj vegetation (græs/urte-vegetation skal ikke være højere end ca. 5 cm).  
 
Kirkeuglen må derfor formodes at kunne betragtes som indikatorart for landbrugshabi-
tater med højt naturindhold udtrykt som mængde og artsantal af dets byttedyr: Beva-
relse af kirkeuglen gennem bevarelse af dens levesteder antages derfor at kunne betrag-
tes som en paraply under hvilket en lang række andre arter vil blive bevaret.  
 
Uden at der gøres en aktiv indsats for at sikre ynglelokaliteter i umiddelbar tilknytning 
(100-150 m afstand) til fødesøgningsarealer med tilstrækkeligt kvalitet (bytte), har kir-
keuglen ingen fremtid i det danske landskab. De steder i Tyskland og Holland hvor kir-
keuglebestande fortsat findes, sker det i vidt omfang fordi frivillige med ingen eller be-
skedne offentlige midler ’plejer’ kirkeuglernes levesteder. Den samme indsats er nød-
vendig i Danmark, hvis arten skal have en fremtid her. Det kræves derfor, at der inden 
for et bestandsområde kan organiseres en tilstrækkelig vedvarende indsats, f.eks. fra 
grundejere, som i forskellig grad kan og vil yde de nødvendige bidrag, baseret på et kva-
lificeret vidensgrundlag.  
 
Udfordring og del-opgaver: 
Kirkeuglen har relativt veldefinerede habitatkrav og et begrænset arealbehov til fødes-
øgning. Den er desuden meget stationær og har et ynglepotentiale, som betyder at be-
standen under gunstige betingelser kan vokse med mere end 40% om året. Disse forhold 
gør, at der teknisk set bør være gode muligheder for at redde den danske kirkeuglebe-
stand og bevare den for fremtiden, hvis der afsættes de fornødne ressourcer og benytte 
de fornødne tekniske tiltag til at løse opgaven.  

http://can.au.dk/
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Den her skitserede plan giver et forslag til hvordan opgaven kan gribes an teknisk og 
organisatorisk. Planen er baseret på en adaptiv tilgang med en løbende evaluering af 
delmål, således at indsatsen kan ændres eller stoppes i fald der ikke er en målbar effekt 
(Madsen 2014). Planen tager udgangspunkt i tre hovedbetingelser/delopgaver (to bio-
logisk/tekniske, én sociopolitisk) som alle skal opfyldes (og derfor løses og evalueres) 
hver for sig:   
 

(1) Den nu sammenbrudte bestand skal reetableres, dvs. der skal genskabes et ker-
neområde med tilstrækkelig stor tæthed af par til at ungfugle kan finde mager 
på egnede ynglelokaliteter. Ud fra foreliggende oplysninger, vurderes udsæt-
ning af translokerede fugle som en nødvendighed for at dette skal lykkes. Tids-
horisont for tiltag og evaluering af succes: 2-5 år 
 

(2) Inden for et nærmere afgrænset bestandsområde (fx Himmerland) skal der gen-
skabes ynglelokaliteter til at understøtte en bestand på mindst 100 par som ikke 
er afhængig af tilskudsfodring for at opretholdes med tilstrækkeligt naturligt 
fødegrundlag til at sikre en gennemsnitlig årlig ungeproduktion på 2,5 unge per 
par. Tidshorisont for tiltag og evaluering af succes: 5-10 år 
 

(3) I de lokalområder, hvor kirkeuglen ønskes bevaret skal der etableres og opret-
holdes en faciliteret proces for (selv)organisering af hovedsageligt privatperso-
ner som af egen interesse hjælper med til at skabe og bevare ynglehabitater for 
kirkeugler, og andre dyrearter tilknyttet kirkeuglens levesteder (mikrohabitats-
forvaltning). Denne lokalbaserede indsats, som vil spænde fra grundejere, som 
skal være villige til, under løbende rådgivning, at forvalte mikro-habitater på 1-
3 hektars udstrækning kirkeugle-/naturvenlig til lokale frivillige koordinatorer, 
vil være afhængig af faglige inputs for at være effektiv og koordineret. Ideen er 
at det professionelle bidrag skal støtte op om den lokale netværksindsats med 
viden og facillitering. Tidshorisonten for tiltag og evaluering af succes: 2-10 år 

 
Forslag til organisering/projektmodel 
Et bestandsgenopretningsforløb skønnes at skulle forløbe over 2-10 år, afhængig af dets 
succes: Projektets resultater evalueres årligt, hvilket betyder at projektet kan afbrydes 
inden for et år, hvis de opsatte mål ikke nås og fortsættelse skønnes udsigtsløst. Projek-
tet skal indeholde en fremdriftsplan for udførelse konkrete tiltag, adaptiv processtyring, 
tilvejebringelse af ny viden (forskning) samt etablering og (selv)organisering af frivil-
lige. Til dette kræves inddragelse professionelle kompetencer inden for klassisk be-
standsbiologisk kunnen, adaptiv naturforvaltning, samt sociologisk og kommunikativ 
indsigt. Projektet bør have en klart defineret rollefordeling mellem dets deltagere.  
For at kunne håndtere denne organisatoriske og fagdisciplinære kompleksitet, foreslås 
projektet udført i regi af Center for Adaptiv Naturforvaltning (CAN), Aarhus Universitet, 
som i forvejen arbejder med komplekse naturforvaltningsopgaver. CAN vil således 

http://can.au.dk/
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kunne påtage sig at udvikle en model for projektets organisering og facilitering, herun-
der for etableringen og opfølgningen af lokalt forankret læringsforløb, samt for projek-
tets løbende evaluering.  
Umiddelbart foreslås det organiseret i en (i) forskningsfaglig ledelse, en (ii) praktisk 
orienteret og forvaltningsmæssigt agerende gruppe, samt en (iii) politisk/myndigheds-
udpeget styregruppe.  
 
Den forskningsfaglig ledelse rådgiver om den overordnede processtyring og konkrete 
tiltag, samt sørger for tilvejebringelse og analyse af bestandsdata, evaluerer effekter af 
konkrete tiltag, identificerer væsentlige videnshuller som søges besvaret gennem en 
målrettet forskningsstrategi. Den overordnede processtyring foreslås forankret i CAN, 
med inddragelse af relevant ekspertise fra de øvrige danske Universiteter som har med 
forskningserfaring på kirkeugle. 
 
Den praktisk orienteret, forvaltningsmæssigt agerende gruppe udfører og koordinerer 
den konkrete forvaltningsindsats: dvs. formidler viden og erfaringer, faciliterer og ko-
ordinerer den lokale netværksindsats. Dette arbejde foregår i tæt dialog med den forsk-
ningsfaglige ledelse/CAN. Kan bestå af nedsat(te) borgergruppe(r), evt. med repræsen-
tanter fra kommuner, lokale enheder af Naturstyrelsen, samt medlemmer af den forsk-
ningsfaglige ledelse/CAN).  
 
Styregruppen mødes og beslutter på årlig basis projektets videre fortsættelse og strate-
giske prioriteringer. Gruppens medlemmer udpeges at myndigheder og evt. Vildtfor-
valtningsrådet.   
 
Forslag til videre proces. 
Med dette dokument har CAN fremlagt en vurdering af kirkeuglens fremtidsudsigter i 
Danmark, hvor vi vurderer det muligt at bevare arten som dansk ynglefugl, såfremt der 
træffes de nødvendige foranstaltninger for at genetablere en bestand og dens levesteder. 
Hvis der træffes politisk beslutning om at iværksætte et sådant projekt, vil CAN på for-
anledning af og i dialog med relevante myndigheder, og i samarbejde med andre forsk-
ningsinstitutioner, kunne udarbejde en detaljeret handlingsplan for et sådant adaptivt 
bestandsgenopretningsprojekt med start inden ynglesæsonen 2019.  
 
Hvis projektet vedtages, bliver den første opgave at udpege det bedst egnede bestands-
genopretningsområde på grundlag af en bestands- og landskabsanalyse, samt interesse-
undersøgelse blandt grundejere. Dernæst skal der inden ynglesæsonen (april-juli), 
2019, planlægges de påtænkte bestandsgenoprettende aktiviteter, herunder transloka-
tion af nye fugle til bestanden, fx fra Schleswig-Holstein. For at dette skal kunne nås, 
bør forarbejdet påbegyndes hurtigst muligt og ikke senere end efteråret 2018.  
 

http://can.au.dk/
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Forskningsinstitutioner som enten har udtrykt interesse for at deltage, el-
ler som forespørges om de måtte være interesserede i at deltage i et be-
standsgenopretningsprojekt: 
 

1. Aarhus Universitet, Institut for Bioscience/CAN (Peter Sunde, Jesper Madsen, 
Hans Peter Hansen m.fl.): Har spidskompetencer inden for processtyring af 
komplekse naturforvaltningsprojekter, kirkeuglens bestandsdynamik, rumlige 
adfærd, økologi og krav til levesteder, samt bevaringsbiologi generelt. Stærke 
kompetencer i at arbejde med borgerinddragelse og organisering af frivillige i 
forbindelse med mere eller mindre konfliktfyldte naturforvaltnings-problem-
stillinger.  

2. Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (Kasper Thorup, 
Anders Tøttrup): Forskning i kirkeuglens bestandsdynamik, rumlige adfærd, 
økologi og krav til levesteder, samt bevaringsbiologi generelt. 

3. Aalborg Universitet (Cino Pertoldi): Forskning i kirkeuglens genetik og be-
standsdynamik. 

4. Aalborg Zoo (Anette Sofie Warncke Nutzhorn): Har meddelt at de er interesse-
ret i at støtte projektet med formidling og evt. avl. 
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